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 بالغ حصفي        

 

  2019تعيينات خرجيي مراكز التكوين برمس س نة 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ــ قطاع الرتبية الوطنية ــ أ هنا  تعلن
خرجيي مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي وخرجيي نتاجئ تعيينات  (www.men.gov.ma)نرشت مبوقعها الرمسي 

 جامتعي ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين برمسسكل تكوين أ طر الإدارة الرتبوية وأ طر ادلمع الإداري والرتبوي والا
 .2019س نة 

قلميية موزعني  616وقد مت تعيني ما مجموعه  خرجية وخرجيا ابل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرايت الإ
 عىل الشلك التايل:
 :مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي 

  ؛90 الرتبــــوي:املستشارون يف الـتـخـطـيــط 
  :30املستشارون يف الـتـوجـيــه الـتـربـــــوي. 

 :املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين 
 :496 سكل تكوين أ طر الإدارة الرتبوية وأ طر ادلمع الإداري والرتبوي والاجامتعي. 

 وتدعو الوزارة املعنيات واملعنيني ابل مر اإىل التصال ابل اكدمييات واملديرايت الإقلميية اليت مت تعييهنم هبا 
 من أ جل تتبع الإجراءات الإدارية ذات الصةل بتعييهنم.

ىل علمهم أ هنا س تفتح ابب الطعون خالل س بعة أ ايم من اترخي صدور هذه النتاجئ  وعليه، فعىل  .كام تهنيي اإ
ىل ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين لك  من هيمه ال مر تقدمي طلبه يف املوضوع عرب السمل الإداري اإ

ىل   رسالية واحدة اإ رسال مجيع الطعون يف اإ قسم احلراكت الانتقالية مبديرية اليت مت تعيينه هبا، واليت س تعمل عىل اإ
 .2019ش تنرب 03قبل  املوارد البرشية وتكوين ال طر،

طر املعنية مبمتنياته اخلالصة هلم باكمل التوفيق والنجاح وهبذه   املناس بة، يتوجه الس يد الوزير لل 
ىل بذل قصارى هجودمه ولك ما يتوفرون عليه من طاقات من أ جل املسامهة  يف مسارمه املهين، ويدعومه اإ

ه كل محمد السادس نرصه هللا وأ يدالتوجهيات السامية لصاحب اجلالةل امليف الهنوض ابملنظومة الرتبوية، متاش يا مع  
ىل مس توى اجلودة املنشودة.   اذلي ما فئت يويل أ مهية خاصة ملنظومة الرتبية والتكوين من أ جل الارتقاء هبا اإ

صاحل املركزية وال اكدمييات اجلهوية للرتبية مجليع املتدخالت واملتدخلني من املكام يتقدم ابلشكر والامتنان 
جناح مجيع العمليات املرتبطة ابحلراكت والتكوين واملراكز  قلميية يف اإ اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين واملديرايت الإ

الرشوط املالمئة لبداية موفقة للمومس ادلرايس السهر عىل توفري الانتقالية وتعيني خرجيات وخرجيي مراكز التكوين و 
2020/2019 . 

 


